
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٣١ 
  

َّاحلمد هللا رب العاملني، ريض اإلسالم لنا دينا وجعلنا مسلمني، وأتم علينا  ًَ ِّ
 اهللا وحده ال رشيك له، إله َّإالِّكمل لنا الدين، وأشهد أن ال إله ِّالنعمة وأ

ُاألولني واآلخرين، وقيوم السموات واألرضني، وأشهد أن حممدا عبده  ً َّ ُّ َّ
ِورسوله، املبعوث رمحة للعاملني، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعىل آله  ِّ ِّ َّ َُّ

َالطيبني وصحابته الغر امليامني، ومن تبعه َِّ ِّ  .ِّم بإحسان إىل يوم الدينُ
َأما بعد، فإن نعم اهللا  َّعز وجلََّّ ُعىل عباده كثرية ال تعد وال حتىص، أنعم  َّ ُّ ُ ٌ

ِّعليهم باإلجياد من العدم، وامتن عليهم بأنواع النعم، أنعم بسالمة األبدان  َّ
ِّواألمن يف األوطان، وتفضل عليهم باألموال واألرزاق، إىل غري ذلك من النعم َّ. 

َوأعظم نعمة أنعم اهللا هبا عىل أهل األرض أن بعث فيهم رسله الكرام  ُ
َّعز وجلِّهلدايتهم إىل احلق وإخراجهم من الظلامت إىل النور، قال اهللا  َّ:   

           ، وقال 
               : تعاىل

   ،وقال تعاىل :        

             ، وقد ختم اهللا تلك 
َّ، فبعثه برسالة كاملة عامة خالدة؛ فهي باقية ِّالرساالت برسالة نبينا حممد 

ِّإىل قيام الساعة، وعامة للثقلني اجلن واإلنس، وكاملة ال نقص فيها، قال اهللا 
َّعز وجل َّ:             

    ال يسمع يب أحد !  والذي نفيس بيده ((: ، وقال رسول اهللا
ُمن هذه األمة، هيودي وال نرصاين  ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به  َّ ٌّّ  َّإالٌّ

َّاحلديث أمة َّ، واألمة يف هذا )١٥٣( رواه مسلم ))َّكان من أصحاب النار 



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٣٢   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

ٍّالدعوة، فيدخل حتتها كل إنيس وجني من حني بعثته  ّ ٍّ   إىل قيام الساعة، ُّ
َفمن آمن به دخل اجلنة، ومن كفر به فليس له   عن ّ النار، وقد قال َّإالَّ

َّموسى عليه الصالة والسالم الذي يزعم اليهود أهنم أتباعه  لو كان موسى ((: ُ
َطرقه ) ١٣/٥٢٥(، أورد احلافظ ابن حجر يف الفتح )) ّ اتباعيَّإالّحيا ما وسعه 

ّالتي ال ختلو من ضعف وذكر أن جمموعها يقتيض أن هلا أصال، وحسنه األلباين  ً َّ َّ
 يف عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم الذي ، وقال )١٥٨٩(يف اإلرواء 

ُ فيكم ابن َّليوشكن أن ينزل!  والذي نفيس بيده((: َّيزعم النصارى أهنم أتباعه
ًمريم حكام مقسطا، فيكرس الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجلزية، ويفيض  ً

) ١٥٥(واللفظ له، ومسلم ) ٢٢٢٢( رواه البخاري ))املال حتى ال يقبله أحد 
 .من حديث أيب هريرة 

  وجوب الحكم بشریعة اإلسالم

لرسول َوقد أوجب اهللاُ عىل املسلمني احلكم هبذه الرشيعة التي جاء هبا ا
َّعز وجل ُّالكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، قال اهللا َّ:   

              

               

 وقال ،:             

     ،وقال :         

               

           ،وقال  :  

          ،وقال :       

            



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٣٣ 
             

              

               

  ، وقال :           

 ،وقال  :           

             . 
 احلكم برشيعة اإلسالم والتحاكم إليها، وترك فالواجب عىل املسلمني

ٌالقوانني الوضعية التي وضعها البرش؛ ألن الرشيعة وحي من اهللا احلكيم  َّ
َّالعليم، وهي مشتملة عىل حتصيل مصالح العباد يف احلال واملآل، وهي منزلة 

ٌمن اهللا املتصف بكل كامل املنزه عن كل نقص، وهي مستقرة ثابتة إىل ِّ ٌِّ ََّّ  أن يرث َّ
ٌاهللاُ األرض ومن عليها، وأما القوانني الوضعية فهي قارصة لقصور البرش،  ّ َ َ
ُومتغرية متبدلة، والفرق بني رشيعة اإلسالم والقوانني الوضعية كالفرق بني  ٌ ِّ ٌ ِّ

 .اخلالق واملخلوق
  َشریعُة اإلسالم َعدٌل وتأُمر بالعدل

َّ اإلسالم عدل يف نفسها وتأمر بالعدل، فأمشریعة َّعز ُا عدهلا فقد قال اُهللا ٌ
   :َّوجل            

    واملعنى أهنا صدق يف األخبار، وعدل يف األوامر ،ٌ ٌ َّ
ُّوالنواهي، فأخبارها كلها صادقة، وأحكامها كلها عادلة، ق ُُّ ُ ال ابن كثري يف َّ

ًصدقا فيام قال، وعدال فيام حكم، يقول صدقا :  قال قتادة((: تفسري هذه اآلية ً ً
ٌّيف األخبار، وعدال يف الطلب، فكل ما أخرب به فحق ال مرية فيه وال شك،  ُّ ً
َّوكل ما أمر به فهو العدل الذي ال عدل سواه، وكل ما هنى عنه فباطل؛ فإنه ال  ُّ ُّ



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٣٤   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

  : سدة، كام قال تعاىل عن مفَّإالينهى     

   إىل آخر اآلية((. 
َّوأما أمرها بالعدل وهنيها عن اجلور، فقد جاء يف آيات كثرية، منها قول اهللا 

َّعز وجل َّ :            

         ، قال ابن كثري 
َّ خيرب تعاىل أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط واملوازنة، ((: يف تفسري هذه اآلية ُ

  : ويندب إىل اإلحسان، كقوله تعاىل       

       ،وقوله  :     

        ،وقال  :       

        إىل غري ذلك من اآليات الدالة عىل رشيعة
: ، وقال ابن العريب يف أحكام القرآن عند هذه اآلية))العدل والندب إىل الفضل 

ِّ فالعدل بني العبد وربه إيثار حق اهللا عىل حظ نفسه، وتقديم رضاه عىل هواه، (( ِّ
 العدل بينه وبني نفسه فمنعها َّواالجتناب للزواجر، واالمتثال لألوامر، وأما

 وعزوب ،     : عام فيه هالكها؛ كام قال تعاىل
َّاألطامع عن االتباع، ولزوم القناعة يف كل حال ومعنى، وأما العدل بينه وبني  ِّ
َّاخللق فبذل النصيحة، وترك اخليانة فيام قل وكثر، واإلنصاف من نفسك هلم 

ٍّ وجه، وال يكون منك إىل أحد مساءة بقول وال فعل، ال يف رس وال يف ِّبكل
ُّعلن، حتى باهلم والعزم، والصرب عىل ما يصيبك منهم من البلوى، وأقل ذلك  ُ ِّ َ

: ، وقد نقله عنه القرطبي يف تفسريه، وقال))اإلنصاف من نفسك وترك األذى 
 .))هذا التفصيل يف العدل حسن وعدل :  قلت((

 اتق اهللا حيثام ما (( :ألقسام الثالثة للعدل اشتمل عليها قوله وهذه ا
ُكنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس بخلق حسن   رواه الرتمذي ))ِّ



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٣٥ 
 .)) هذا حديث حسن صحيح ((:  وقال،عن أيب ذر ) ١٩٨٧(

 : ومنها قوله تعاىل يف سورة النساء      

                

                 

        ،وقوله يف سورة املائدة  :   

            

                 

 ،وقوله يف سورة املائدة أيضا ً :      

       ، فقد أمر اهللا يف هذه اآليات 
عباده املؤمنني بالقسط، وهو العدل مع القريب والبعيد، والعدو والصديق، 

ٍّعدل قريب أو صديق ملحبته، وال يمنع العدل من بعيد أو عدو ُفال حيابى بال ُ َّ
   : لبغضه، قال ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل    

        :)) أي ال حيملنكم بغض قوم ُ َّ
ِّعدل واجب عىل كل أحد يف كل أحد يف كل حال، َّعىل ترك العدل؛ فإن ال ِّ ِّ ٌَ
َما عاملت من عىص اهللا فيك بمثل أن تطيع اهللا فيه، : وقال بعض السلف َ َ

 .))والعدل به قامت السموات واألرض 
  : ومنها قوله تعاىل يف سورة األنعام      

              ، قال 
 يأمر تعاىل بالعدل يف الفعال واملقال عىل القريب والبعيد، واهللا ((: ابن كثري

ِّتعاىل يأمر بالعدل لكل أحد يف كل وقت ويف كل حال  ِّ ِّ((. 
َّعز وجلومنها قول اهللا  َّ :          

               



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٣٦   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

    ،قال ابن كثري عند قوله  :        :  
 أي يأمركم به من أداء األمانات واحلكم بني الناس وغري ذلك من أوامره ((

 .))ورشائعه الكاملة العظيمة الشاملة 
  مدح أھل العدل وثوابھم، وذمُّ أھل الجور وعقابھم

وكام جاءت الرشيعة باألمر بالعدل والنهي عن اجلور، فقد جاءت بمدح 
َّعز وجل اجلور وبيان عقاهبم، قال اهللا ِّأهل العدل وبيان ثواهبم، وذم أهل َّ :  

         ،وقال  :  

      ،وقال  :    

               

                

 ،وقال تعاىل يف فضل العادلني املقسطني  :      

   ،وقال تعاىل يف عقوبة اجلائرين القاسطني  :   

    . 
ِّعن النبي  عن أيب هريرة ) ١٠٣١(ومسلم ) ٦٦٠(وروى البخاري  َّ

َّ سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل ((: قال  ِّ ُّ  ))... ل اإلمام العاد: ُّ ظلهَّإالٌ
ِّ، عن النبي عن عياض بن محار ) ٢٨٦٥(احلديث، ويف صحيح مسلم  َّ

ِّذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم : َّ وأهل اجلنة ثالثة((: قال 
ِّرقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال  ، وروى ))ِّ

ل اهللا قال رسو:  قال{عن عبد اهللا بن عمرو ) ١٨٢٧(مسلم يف صحيحه 
َّعز وجل الرمحن يمنياهللا عىل منابر من نور عن َّ إن املقسطني عند (( : َّ، 

، ويف سنن ))َوكلتا يديه يمني، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا 



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٣٧ 
 َّأن رسول اهللا : بإسناد صحيح من حديث أيب هريرة) ٢٥٧٦(النسائي 

ُ أربعة يبغضهم اهللا ((: قال َّعز وجلٌ  .)) اإلمام اجلائر ((: نهم، وم))َّ
  شموُل  عدل اإلسالم حقوق اإلنسان

ورشيعة اإلسالم التي أنزهلا اهللا احلكيم اخلبري عىل رسوله الكريم حممد 
ً شاملة مستوعبة احلقوق كلها، سواء كانت حقوقا هللا  َّعز وجلَّ ً، أو حقوقا َّ
ُللنفس، أو حقوقا للناس مجيعا، وقد مر قريبا كالم اإل ًَّ ً مام ابن العريب الذي ً

ِّأوضح فيه عدل الرشيعة واشتامهلا عىل هذه احلقوق الثالثة املطلوب من كل  َ
َّمسلم أداؤها، وإنام كانت هذه الرشيعة كاملة وافية بحقوق اهللا وحقوق النفس 
ًوحقوق الناس وغريهم؛ ألهنا منزلة من رب الناس، فلم تدع صغريا وال كبريا  ً ٌَ َ ِّ َّ َ ُ َّ

ُّ جاءت به واشتملت عليه، ومل خيرج النبي َّإال حاجة إليه مما للعباد  من هذه َّ
ٍّ وقد دل األمة عىل كل خري، وحذرها من كل رش، قال اإلمام َّإالاحلياة الدنيا  ِّ َّ ِّ ََّّ

يف بيان كامل الرشيعة، ) ٣٧٦ ـ ٤/٣٧٥(ابن القيم يف كتابه إعالم املوقعني 
ٌّ وأنفعها، وهو مبني عىل حرف واحد، ِّ وهذا األصل من أهم األصول((: قال

ُ بالنسبة إىل كل ما حيتاج إليه العباد يف معارفهم ُوهو عموم رسالته  ِّ
َوعلومهم وأعامهلم، وأنه مل حيوج أمته إىل أحد بعده، وإنام حاجتهم إىل من  َّ َّْ َ َِّ ُ َ

َّيبلغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان حمفوظان ال يتطرق إليهام ختصي ٌص؛ ِّ
ُعموم بالنسبة إىل املرسل إليهم، وعموم بالنسبة إىل كل ما حيتاج إليه من بعث  َ ٌ َ ٌَ ِّ
َّإليه يف أصول الدين وفروعه، فرسالته كافية شافية عامة، ال حتوج إىل سواها،  ٌ ٌ ُ ِّ

ُوال يتم اإليامن به  ٌ بإثبات عموم رسالته يف هذا وهذا، فال خيرج أحد من َّإالُّ َ ِ
َّ رسالته، وال خيرج نوع من أنواع احلق الذي حتتاج إليه األمة يف َّاملكلفني عن ِّ

ِّ وما طائر يقلب جناحيه َّعلومها وأعامهلا عام جاء به، وقد تويف رسول اهللا  ٌ



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٣٨   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

َ ذكر لألمة منه علام وعلمهم كل يشء حتى آداب التخيل وآداب َّإالَّيف السامء  ِّ َّ َّ ً َّ َ
َّ والسفر  واألكل والرشب، والركوب والنزول،ِاجلامع والنوم، والقيام والقعود،

ُواإلقامة، والصمت والكالم، والعزلة واخللطة، والغنى والفقر، والصحة  َّ
َّواملرض، ومجيع أحكام احلياة واملوت، ووصف هلم العرش والكريس، َ َ َ  واملالئكة َ

َّواجلن، والنار واجلنة، ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عني، وعر َ ُ فهم ََّّ
َّمعبودهم وإهلهم أتم تعريف، حتى كأهنم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كامله  َّ َ َ
َونعوت جالله، وعرفهم األنبياء وأممهم وما جرى هلم وما جرى عليهم  َ َّ
ِّمعهم، حتى كأهنم كانوا بينهم، وعرفهم من طرق اخلري والرش دقيقها وجليلها  ُ ِ َّ َّ

َّما مل يعرفه نبي ألمته قبله، و ٌّ ِّ  من أحوال املوت وما يكون بعده يف َّعرفهم َ
ٌّالربزخ وما حيصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن، ما مل يعرف به نبي  ِّ َ َّ

َّغريه، وكذلك عرفهم  َّ من أدلة التوحيد والنبوة واملعاد، والرد عىل مجيع َ َّ
َّفرق أهل الكفر والضالل، ما ليس ملن عرفه حاجة من بعده، اللهم ِ ِ َ إىل من َّإال َ

َّيبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه، وكذلك عرفهم  ِّ َ من مكايد ِّ ِ
َّاحلروب ولقاء العدو وطرق النرص والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق  َّْ َِّ َُ َ َِّ ِ ُ

َّرعايته مل يقم هلم عدو أبدا، وكذلك عرفهم  ً ٌَّ ََ ِ من مكايد إبليس وطرقه التي ِ ُِ
َمنها، وما يتحرزون به من كيده ومكره، وما يدفعون به رشه ما ال مزيد يأتيهم  َ ََّّ ِ ِ

ِ من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكامئنها َّعليه، وكذلك عرفهم  ِ ِ ِ ِ
َّما ال حاجة هلم معه إىل سواه، وكذلك عرفهم  ِ من أمور معايشهم ما لو َِ َِ

َعلموه وعملوه الستقامت هلم دنياهم أعظم ُ ِ ِ  . استقامةَ
ُوباجلملة فجاءهم بخري الدنيا واآلخرة برمته، ومل حيوجهم اهللا إىل أحد  ْ ِ ْ َّ ُُ َ
َسواه، فكيف يظن أن رشيعته الكاملة التي ما طرق العامل رشيعة أكمل منها  ٌ َ َ َّ ََ ُّ ُ
ِّناقصة، حتتاج إىل سياسة خارجة عنها تكملها، أو إىل قياس أو حقيقة أو  ٌ



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٣٩ 
َمعقول خارج عنها، وم ًن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إىل رسول ٍ َّ َّ ََّ

ِآخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به عىل من ظن ذلك، وقلة نصيبه من  ُ َّ َِّّ ُ ََ ُ َ
َّالفهم الذي وفق اهللا له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بام جاء به، واستغنوا به عام  ِّ َ َّ َ

َسواه، وفتحوا به القلوب والبالد، وقالوا ُ هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا :َ ُِّ
 .))إليكم 

ومما اشتملت عليه رشيعة اإلسالم التي مىض عىل جميئها أكثر من أربعة 
َّعرش قرنا اإليضاح والبيان حلقوق اإلنسان، وأهنا داخلة يف عدل هذه  ً
ًالرشيعة، ويف اآليات الكريامت املذكورة قريبا التي أمر اهللا فيها عباده املؤمنني 
ِّبالعدل، مع القريب والبعيد والعدو والصديق، التنويه بتلك احلقوق عىل 
ٍّسبيل اإلمجال، وأما التفصيل فقد جاءت الرشيعة ببيان حق كل ذي حق يف  ِِّّ َّ
ِّاحلياة وبعد املوت، وأمرت بتأدية تلك احلقوق عىل أكمل الوجوه وأمتها، فقد 

 وحقوق الوالدين عىل ٍّجاءت ببيان حقوق كل من الزوجني عىل اآلخر،
األوالد، وحقوق األوالد عىل والدهيم، وحقوق األقارب عىل األقارب، 
وحقوق اجلار عىل جاره،والصديق عىل صديقه، والصاحب عىل صاحبه، 
ًوحقوق الفقراء عىل األغنياء، وحقوق املسلمني عىل املسلمني عموما، ومن 

داء مجلة من احلقوق إىل اآليات الكريمة التي اشتملت عىل أمر املسلمني بأ
َّعز وجلأهلها آية احلقوق العرشة، وهي قول اهللا  َّ :     

           

           
        وقوله تعاىل يف سورة األنعام ، :  
                



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٤٠   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

              

              

                

              
                

               

               

    وقوله تعاىل يف سورة اإلرساء ، :   

              

              

              

               

            

                

           

              

            

               

                

               

             



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٤١ 
               

              

           
                

             

               

                

           . 
بل لقد جاءت الرشيعة ببيان حقوق الكفار عىل املسلمني؛ من دعوهتم إىل 
اإلسالم وهدايتهم إىل الرصاط املستقيم وإخراجهم من الظلامت إىل النور، 

َّعز وجلومعاملتهم املعاملة احلسنة، ومن ذلك قول اهللا  َّ :      

             

                

              

     ثم ادعهم ((: يوم خيرب ٍّ لعيل ، وقوله ُ
َألن هيدي اهللا ! ِّإىل اإلسالم وأخربهم بام جيب عليهم من حق اهللا فيه؛ فواهللا َ

ٌبك رجال واحدا خري لك من ً َ محر النعم  أن يكون لكً َّ  رواه البخاري ))ُ
 .من حديث سهل بن سعد ) ٢٤٠٦(ومسلم ) ٣٧٠١(

 اإلنسان واألمر بأدائها يف احلياة، فقد وكام جاءت الرشيعة ببيان حقوق
جاءت ببيان قسمة املواريث بعد املوت يف أول سورة النساء وآخرها، وقد قال 

َّ إن اهللا أعطى كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث ((:  َّ َّ ، وهو حديث ))ٍَّّ



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٤٢   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

 ).١٦٥٥(إرواء الغليل : ، انظر} صحيح جاء عن عدد من الصحابة
 بيان  حقوق اإلنسان وغريها حتى حقوق احليوان، ومع سبق اإلسالم إىل

ِّفقد وجد يف هذا الزمان  ممن هلم صولة وجولة من يتشدقون بتبني حقوق  َ َُ َّ
َّاإلنسان والدفاع عنها، وكأن ذلك من منجزات هذا العرص، وقد نصبوا  َّ ِّ

ِّأنفسهم للدفاع عن هذه احلقوق ولكن  ُحسب أهوائهم، فيهدرون ما عىل َ
َّإهداره من تلك احلقوق، ويدافعون بزعمهم عام يشاؤون الدفاع عنه يشاؤون  ُ

َّمنها، وهكذا يفعل القوي مع الضعيف، واملتسلط مع من يتسلط عليه، وما  ُ ِّ ُّ
وضعوه من حقوق لإلنسان فهو ناقص لنقصهم، وما جاءت به الرشيعة من 

ِّحقوق اإلنسان فهو كامل واف لكامل الرشيعة ووفائها بكل ما حي تاجه الناس؛ ٍ
 .َّألهنا تنزيل من احلكيم العليم

  الشورى في اإلسالم

 وعمل السلف الصالح من رسول الَّى ثابتة يف كتاب اهللا وسنة رالشو
َّعز وجلَّومن بعدهم، فأما الكتاب العزيز، فقد قال اهللا  } الصحابة في َّ

  :ِّسورة آل عمران لنبيه      ،َّخرب عن املؤمنني بأهنم  وأ
   : يتشاورون، فقال  ، وقد سميت السورة التي ِّ ُ

يف تفسريه  ~سورة الشورى، وقد ذكر ابن كثري : اشتملت عىل هذه اآلية
 َّ أن الفقهاء اختلفوا يف مشاورة الرسول      : لقوله

ًهي عىل الوجوب أو االستحباب تطييبا خلاطر أصحابه دون أصحابه، هل 
القول ) ١٣/٣٤١(َّترجيح أي القولني، ورجح احلافظ ابن حجر يف الفتح 

ُيستشري أصحابه يف بعض أموره مما مل ينزل  باالستحباب، وكان رسول اهللا 
عليه فيه وحي، وذلك كثري يف أمور احلرب، قال البخاري يف صحيحه 



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٤٣ 
       :  باب قول اهللا تعاىل((): ع الفتحـ  م١٣/٣٣٩(

      وأن املشورة قبل العزم والتبني؛ لقول اهللا تعاىل ،َ َّ :  
       ، ُّمل يكن لبرش التقدم   فإذا عزم الرسول

ُّ، وشاور النبي عىل اهللا ورسوله ُأصحابه يوم أحد يف املقام واخلروج، فرأوا  َّ َ
َله اخلروج، فلام لبس ألمته وعزم قالوا َ َّْ ِأقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: َ َِ :

َال ينبغي لنبي يلبس ألمته فيضعها حتى حيكم اهللا( َ ٍّْ  ، وشاور عليا وأسامة فيام )َ
ِّ وكانت األئمة بعد النبي ((: ن قال إىل أ))رمى به أهل اإلفك عائشة  ََّّ 

 يف األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا يستشريون األمناء من أهل العلم
ِّوضح الكتاب أو السنة مل يتعدوه إىل غريه اقتداء بالنبي  ًَّ ، ورأى أبو بكر َّ

َقتال من منع الزكاة، فقال عمر ت ُأمر (:رسول اهللا ُكيف تقاتل وقد قال : َ
ِّ اهللا عصموا مني َّإال اهللا، فإذا قالوا ال إله َّإالأن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله 

َّألقاتلن من فرق بني ما ! واهللا: ؟ فقال أبو بكر)ِّ بحقهاَّإالدماءهم وأمواهلم  َ َّ
ٍ ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إىل مشورة؛ إذ كان ،مجع رسول اهللا  ُ

َّيف الذين فرقوا بني الصالة والزكاة، وأرادوا تبديل  هللا عنده حكم رسول ا
ُّالدين وأحكامه، وقال النبي  َّ َمن بدل دينه فاقتلوه: (ِّ َّ َّ، وكان القراء )َ ُ

ًأصحاب مشورة عمر كهوال كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب اهللا  َّ ً ًَّ َّعز ُ
 .))َّوجل

 بالكتاب باب من كتاب االعتصاموهذا الباب عند اإلمام البخاري هو آخر 
َّوالسنة من صحيحه، وهذا الذي ذكره البخاري من كون القراء أصحاب 

، وقد )٧٢٨٦(مشورة عمر هو من كالم ابن عباس فيام أسنده البخاري عنه 
َّ وقد ورد من استشارة األئمة ((): ١٣/٣٤٢(قال احلافظ يف رشح هذا الباب 

ِّبعد النبي  َّيف قتال أهل الردة، وقد  ها مشاورة أيب بكر أخبار كثرية، من َّ ِّ



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٤٤   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

: أشار إليها املصنف، وأخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال
كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر يف كتاب اهللا، فإن وجد فيه ما (

قىض بينهم، وإن مل يعلم  يقيض به قىض به، وإن علمه من سنة رسول اهللا 
َّأل املسلمني عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس املسلمني خرج فس

 .))) ... َّوعلامءهم واستشارهم، وأن عمر بن اخلطاب كان يفعل ذلك
ُّوهبذا يتبني أن املشاورة إنام تكون فيام ال نص فيه، وأما ما جاء به النص من  ََّّ ََّّ َّ

ُالكتاب والسنة فال جيوز العدول عنه، كام قال اإلمام   أمجع (( :~الشافعي َّ
َّالناس عىل أن من استبانت له سنة رسول اهللا  َمل يكن له ليدعها لقول أحد َّ َ (( 

 ).٣٩٦ ـ ٣٩٥ص (عزاه إليه ابن القيم يف كتاب الروح 
ِّ إنام يؤمر احلاكم باملشورة لكون املشري ينبهه عىل ما يغفل ((: ًوقال أيضا َ َّ

َالدليل، ال ليقلد املشري فيام يقوله؛ فإن اهللا ُّعنه، ويدله عىل ما ال يستحرضه من 
 عزاه إليه ابن حجر يف الفتح )) مل جيعل هذا ألحد بعد رسول اهللا 

)١٣/٣٤٢.( 
َّاستغني به عام سواه رسول اهللا  وإذا ثبت اليشء عن ((: وقال ابن املنذر ُ (( 

 ).٣/٩٦(عزاه إليه القرطبي يف التفسري 
ِّلك ـ غري ما أشار إليه البخاري يف كالمه املتقدم ـ َّومما جاءت به السنة يف ذ

ِّمشاورة النبي  أصحابه يف العري التي جاء هبا أبو سفيان أخرجه مسلم  َّ
 ).١٧٦٣(ُيف أسارى بدر رواه مسلم  ، ومشاورته )١٧٧٩(

َّويتبني مما تقد  :م ما ييلَّ
بعهم َّ ـ أن الشورى ثابتة يف الكتاب والسنة وعمل الصحابة ومن ت١

َبإحسان، ومن سور القرآن سورة الشورى ُ. 



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٤٥ 
َّ فيام ال نص فيه من الكتاب والسنة، وأن ما َّإالَّ ـ أن املشاورة ال تكون ٢ َّ

ُّورد به النص ال جيوز العدول عنه، كام قال اهللا  َّعز وجلَّ َّ :    

                  

       . 
 .َّ ـ أن اإلمام خيتار أهل مشورته من رؤساء الناس وعلامئهم٣
ٌ ـ أن مشورة املستشار ليست ملزمة للمستشري٤ ََّ. 

ُوهذه هي األسس التي بنيت عليها ال َّشورى يف اإلسالم، وأما ُ
ُالديمقراطية التي استوردها كثري من املسلمني من غريهم ممن ال يدين بدين 
َّاإلسالم فهي بخالف ذلك؛ فعندهم املجالس النيابية التي خيتارها الشعب 
ِّللنيابة عنه، ومن حقها الترشيع الذي ال ينبني عىل دين، وترشيعات تلك 

 .املجالس ملزمة
  خالفة في اإلسالمطرق ثبوت ال

ِّاتفاق أهل احلل والعقد : اختيار اخلليفة يف اإلسالم له طريقان؛ إحدامها
َّعهد اخلليفة إىل آخر ييل األمر من بعده، وقد متت : عىل اختيار اخلليفة، والثانية َ َ

 .{هبام خالفة أفضل اخللفاء عىل اإلطالق؛ ومها أبو بكر وعمر 
 }كبار الصحابة من املهاجرين واألنصار َّففي الطريقة األوىل تم اتفاق 

ِّوهم أهل احلل والعقد، وذلك يف سقيفة بني ساعدة،  عىل بيعة أيب بكر 
ما أخرب به الرسول  وتبع ذلك املبايعة يف املسجد، وحتقق باختياره وبيعته 

) ٥٦٦٦( أخرجه البخاري )) أبا بكر َّإال يأبى اهللا واملؤمنون ((: بقوله 
 .<من حديث عائشة ) ٢٣٧٨(ومسلم 



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٤٦   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

َأراد أن يكتب كتابا بتعيني خليفة من بعده، ثم ترك الكتابة؛ لـام  وكان  ِ ً
ُأطلعه اهللا عليه من أن املؤمنني ستجتمع كلمتهم وتلتقي أفئدهتم عىل أيب بكر  ُ ُ َّ

 . أبا بكرَّإال أبا بكر، وأبى املؤمنون َّإال وقد أبى اهللا ،
لوالية  إىل عمر  د من أيب بكر ويف الطريقة الثانية حصل العه

 .األمر من بعده
َّوهباتني الطريقتني متت تولية أفضل خليفتني يف اإلسالم، وبالطريقة التي 

َّفتم اختياره من  َّ وأما عثامن ،َّ متت بيعة عيل َّمتت هبا بيعة أيب بكر 
ار َّاألمر إليهم خيتارون من بينهم خليفة، فتم اختي بني ستة جعل عمر 

بقوله يف  }بيان فضل خالفتهم   وقد جاء عن الرسول ،عثامن 
ِّ فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء املهديني (( :حديث العرباض بن سارية  َّ َّ

َّالراشدين، متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور؛ فإن  َّ ُّ َّ
َّكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة  ََّ والرتمذي ) ٤٦٠٧(اود  رواه أبو د))ُ

يف حديث سفينة  ، وقوله )) حديث حسن صحيح ((: ، وقال)٢٦٧٦(
َ خالفة النبوة ثالثون سنة، ثم يؤيت اهللاُ امللك أو ملَكه من يشاء (( : َّ ُ  رواه ))ُ

وغريه، وهو حديث صحيح، أورده األلباين يف السلسلة ) ٤٦٤٦(أبو داود 
َّمن العلامء، وأول ملوك ونقل تصحيحه عن تسعة ) ٤٦٠(الصحيحة 

 .ُوهو خري ملوك املسلمني. املسلمني معاوية 
ُّوأما اخللفاء بعدهم، فكان اخلليفة يعهد إىل خليفة من بعده، وقد قال النبي  ََّّ

 ال يزال هذا ((: يف خالفة اخللفاء الراشدين وخالفة ثامنية من بني أمية قال 
ًالدين عزيزا منيعا إىل اثني عرش خلي ً  ).١٨٢١( أخرجه مسلم ))فة ِّ



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٤٧ 
َّويف خالفة هؤالء اخللفاء فتحت الفتوحات واتسعت رقعة البالد  ُ

ًاإلسالمية إىل بالد اهلند والسند والصني رشقا واملحيط األطليس غربا ً. 
ُوإذا تغلب مسلم عىل الوالية واستقر له األمر واستتب األمن، فإنه يسمع  ََّّ َّ ٌ َّ

َّله ويطاع، ويعترب ويل أ ُ مر للمسلمني، كالذي حصل ألول خلفاء بني العباس ُ
َّالذي تغلب عىل خالفة بني أمية، قال اإلمام أمحد يف اعتقاده كام يف السنة  َّ

َ ومن خرج عىل إمام املسلمني وقد كان الناس ((): ١/١٦١(لاللكائي  َ َ
ِّاجتمعوا عليه وأقروا له باخلالفة بأي وجه كان َّ شق ِّبالرضا أو بالغلبة، فقد: ُّ

 فإن مات ،ُهذا اخلارج عصا املسلمني وخالف اآلثار عن رسول اهللا 
ُّاخلارج عليه مات ميتة جاهلية، وال حيل قتال السلطان وال اخلروج عليه ألحد  َّ

َّمن الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع عىل غري السنة والطريق  ٌ ، وقال احلافظ ))َ
ًمن أمريه شيئا يكرهه فليصرب  من رأى ((: يف رشح حديث) ١٣/٧(يف الفتح 

ًعليه؛ فإنه من فارق اجلامعة شربا فامت،   قال ((: ، قال)) مات ميتة جاهلية َّإالَّ
َّيف احلديث حجة يف ترك اخلروج عىل السلطان ولو جار، وقد أمجع : َّابن بطال

ٌالفقهاء عىل وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه، وأن طاعته خري من  َ َّ ِّ
َّروج عليه؛ ملا يف ذلك من حقن الدماء وتسكني الدمهاء، وحجتهم هذا اخل َّ ِّ

 إذا وقع من السلطان الكفر َّإالاخلرب وغريه مما يساعده، ومل يستثنوا من ذلك 
ُالرصيح، فال جتوز طاعته يف ذلك، بل جتب جماهدته ملن قدر عليها، كام يف 

 بايعنا (( : بن الصامت ، يشري بذلك إىل حديث عبادة))احلديث الذي بعده 
ُعىل السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وعرسنا ويرسنا وأثرة علينا، وأن ال  ُ

ً أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان َّإالننازع األمر أهله،  ً((. 



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٤٨   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

  الوصول إلى السلطة في الدیمقراطیة المزعومة

َّني عىل التحزب، فيرتشح الوصول إىل السلطة يف الديمقراطية املزعومة ينب
ِّمن كل حزب واحد منهم، ثم يكون التصويت من كل من أراد من الشعب  ِّ
َّملن شاء من املرتشحني، وعند متييز األصوات يقدم من كثرت أصوات  ُ ِّ
منتخبيه، وهذه الطريقة التي استوردها بعض املسلمني من أعدائهم خمالفة 

 :لإلسالم من وجوه
 :ُّلتحزببناؤها عىل ا: األول

ُّاإلسالم جاء باحلث عىل االجتامع وذم التفرق واالختالف، قال اهللا  ِّ َّعز ِّ
 : َّوجل        ،وقال  :   

            

 ،وقال  :              
           ،وقال  :    

            

   ،وقال   :         

           

                
             

             ،وقال  :  
              

           وقال رسول اهللا ،:   

ً إن اهللا يرىض لكم ثالثا ويكره لكم ثالثا؛ فريىض لكم (( ً أن تعبدوه وال َّ



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٤٩ 
َّترشكوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل اهللا مجيعا وال تفرقوا، ويكره لكم قيل  ً ً

من حديث أيب ) ١٧١٥( أخرجه مسلم ))وقال، و كثرة السؤال، وإضاعة املال 
 .هريرة 

ٌوهبذا يتبني أن الديمقراطية املزعومة خمالفة لإلسالم؛ ألهنا مبنية عىل  ٌ ََّّ َّ َّ
 .ُّرق واالختالفُّالتحزب والتف

 :َّالترشيع فيها لفئة معينة: الثاين
ٌمبلغ عنه رشعه،  َّالترشيع يف اإلسالم للخالق جل جالله، والرسول  ِّ

َّعز وجلكام قال اهللا  َّ :           ، 
َّعز وجلقال اهللا  َّ :            

               

 ،وقال  :          

   ،وقال  :        

         ،وقال  :     

              

              ، 
 .              : وقال

َّوأما قيام املسلمني بوضع تنظيم لبعض شؤوهنم ال خيالف كتابا وال سنة  ً ُ َّ
 .فال بأس به

َّأما الديمقراطية املزعومة، فإن الترشيع فيها لفئة معينة من املخلوقني،  َّ َّ
َخيتارهم الشعب يف جمالس نيابية يعتربون نوابا له، فيضعون ما يشاؤون من  ُ ًَّ ُ

 دين َّإال ِّغري مستندة إىل دين، وال دين معترب بعد بعثة نبينا حممد ترشيعات 



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٥٠   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

َّعز وجلاإلسالم، كام قال اهللا  َّ :         

     ، ال يسمع !  والذي نفيس بيده(( : وقال
ُن هذه األمة؛ هيودي وال نرصاين، ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت يب أحد م ُ َّ

 .َّ، وقد تقدم)١٥٣( رواه مسلم )) كان من أصحاب النار َّإالبه 
 :الوصول إىل السلطة فيها بكثرة الناخبني كيف كانوا: الثالث

ِّاختيار اخلليفة يف اإلسالم يكون باتفاق أهل احلل والعقد عىل اختيار 
 .ّ وبعهد اخلليفة إىل آخر ييل األمر من بعده، وقد تقدم بيان ذلكاخلليفة،

ِّفاختيار اخلليفة يف اإلسالم ليس لكل أحد، بل ألهل العلم والرأي الذين 
َّهم أهل احلل والعقد، وغريهم يكون تبعا هلم، أما الديمقراطية املزعومة  ً ُِّ

 األشخاص فالوصول إىل السلطة فيها يكون بكثرة الناخبني لواحد من
ِّاملرتشحني للسلطة، ال فرق يف ذلك بني أهل الرأي وغريهم، فإذا كانت كثرة 
ِالناخبني من السفلة يكون الذي ينتخبونه من جنسهم، والطيور تقع عىل  َّ

 .أشكاهلا، فالصقور مع الصقور، والرخم مع الرخم، والبوم مع البوم، وهكذا
 :ل املستطاع للوصول إليهااحلرص الشديد فيها عىل السلطة وبذ: الرابع

األصل يف الوصول إىل اخلالفة والواليات دوهنا يف اإلسالم أن يكون 
ِّالباعث عليه نرصة الدين وإقامة رشع اهللا، وخلوف التقصري يف ذلك جاءت 
َّالرشيعة بالنهي عن طلب اإلمارة وبإسناد الواليات اخلاصة ملن ال يطلبها 

قال يل رسول : قال ُالرمحن بن سمرة ومنعها من حيرص عليها، فعن عبد 
ُال تسأل اإلمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة !  يا عبد الرمحن(( :اهللا  َوكلت َّ ْ ِ ُ

َإليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها  ْ ُ ومسلم ) ٦٦٢٢ ( رواه البخاري))ُ
عن أيب موسى ) ١٧٣٣(ومسلم ) ٧١٤٩(، ويف صحيح البخاري )١٦٥٢(



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٥١ 
ِّ دخلت عىل النبي ((: قال األشعري  ِّ أنا ورجالن من بني عمي، فقال َّ

َّعز وجلِّأمرنا عىل بعض ما والك اهللا ! يا رسول اهللا: ُأحد الرجلني ، وقال َّ
ًـ ال نويل عىل هذا العمل أحدا سأله، وال ! َّإناـ  واهللا: اآلخر مثل ذلك، فقال ِّ

َّ، ففي هذا احلديث أن الن))ًأحدا حرص عليه  ِّمل يول الرجلني اللذين  َّبي َّ ُ
َّ وىل عىل اليمن أبا موسى َّطلبا اإلمارة، ويف بعض طرقه يف الصحيحني أنه 

 .األشعري الذي مل يطلب العمل
ُّوأما الديمقراطية املزعومة فهي مبنية عىل التحزب والتنافس يف الوصول  َّ َّ

َّإىل السلطة، يف الواليات العامة واخلاصة، بل إن ا ملتنافسني للواليات العامة َّ
َّواخلاصة يبذلون كل ما يستطيعون من بذل األموال جللب التأييد هلم للوصول  َّ
ًإىل السلطة، فريبح من يربح وخيرس من خيرس، وهو أشبه يشء بالقامر، وأيضا 

 .ُيطلقون الوعود املغرية للناخبني بعد وصوهلم إليها
ً الرأي ولو كانت إحلادا أو انحالالَّبناؤها عىل احلرية املطلقة يف: اخلامس ً: 

ِّاحلرية يف اإلسالم مقيدة بموافقتها للدين احلنيف والسالمة من خمالفته،  ٌ َّ َّ
َّعز وجلقال اهللا  َّ :            

    ،وقال  :        

       ،وقال  :     

       ،وقال  :    

       ،وقال  :  

        . 
ُوأما الديمقراطية املستوردة فاحلرية فيها مطلقة ال يقيدها خلق وال دين،  ِّ َّ َّ

ً يعتقد ما يعتقد ويقول ما يقول وإن كان إحلادا، وله أن ِّبل لكل واحد فيها أن



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٥٢   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

ًيفعل ما يفعل وإن كان انحالال وانحدارا وانغامسا يف مستنقعات الرذائل،  ً ً
ُّفالقلوب فيها جتمع بني أمراض الشبهات وأمراض الشهوات َ. 

 :املساواة املطلقة فيها بني الرجال والنساء: السادس
 بالتسوية بني الرجال والنساء يف أكثر رشيعة اإلسالم الكاملة جاءت

األحكام، وجاءت بالتمييز بني اجلنسني يف بعض األحكام، مثل املرياث 
والعتق والشهادة والدية والعقيقة ووجوب اجلمعة واجلامعة عىل الرجال دون 

 .النساء، وجواز لبس احلرير والذهب للنساء دون الرجال وغري ذلك
ة ففيها التسوية بني الرجال والنساء، دون مراعاة َّوأما الديمقراطية املزعوم

ُلفطرة أو خلق أو دين ُ. 
 :ُّحترر املرأة فيها من أسباب الفضيلة وانغامسها يف الرذيلة: السابع

َّحرية الرجال والنساء يف اإلسالم مقيدة باتباع الرشع احلنيف، فيصدر كل  َّ
 جاء يف كتاب اهللا وسنة َّمن الرجال والنساء يف العقائد واألقوال واألفعال عام

َّوما كان عليه سلف هذه األمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان،  رسوله  ُ
فتكون معتقداهتم مطابقة ملا جاء يف الكتاب والسنة، ال ختالفهام يف أي يشء، 
َّوتكون أقواهلم وأفعاهلم مبنية عليهام، فيأتون بام هو مأمور به فيهام من األقوال 

ُنتهون عن كل ما هني عنه فيهام من أقوال وأفعال، قال اهللا واألفعال، وي َّعز ِّ
      : َّوجل         

  ،وقال  :          
       . 

واملرأة يف اإلسالم تنطلق يف ترصفاهتا وأفعاهلا وأقواهلا مما جاء به دينها، 
َّعز وجلوال تنحرف عنه يمنة وال يرسة، كام قال اهللا  َّ :    



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٥٣ 
               

      ،وقال  :       

                   

     . 
َّواإلسالم قد كرم املرأة وحفظ هلا حقوقها، وأرشدها إىل األخذ بام فيه 
سعادهتا يف دنياها وأخراها، فأمرها باالحتجاب عن الرجال األجانب والبعد 

 مع ذي َّإالهبا َّ مع ذي حمرم هلا، وأال خيلو رجل َّإالَّمن خمالطتهم، وأال تسافر 
َّعز وجلحمرم، قال اهللا      : في احتجاب النساءَّ

           ، ففي ھذه اآلیة 

َّ، وأال يسأهلن الكریمة إیجاب الحجاب على أمَّھات المؤمنین  من وراء حجاب، َّإالأحد َّ
َّوقد أمجع العلامء عىل وجوب تغطيتهن وجوههن عن الرجال األجانب،  َّ

ِّوالتعليل الذي علل به احلكم، وهو قوله تعاىل ُ :    

   يدل عىل أن لزوم تغطية الوجه ال خيتص هبن، بل يكون لغريهن؛  َّ َّ ُّ َّ
َّن تعليل األمر بطهارة القلوب مع ما أكرمهن اهللا به من مالزمة الرسول أل َّ 

َّوما حباهن به من العفة والطهر يدل عىل أن غريهن ممن مل حيصل هلن هذا  َّ ََّّ ُّ ُّ َّ
 .الرشف يكون أشد حاجة إىل ذلك

َّعز وجلوقال اهللا  َّ :        

     ، ففي هذه اآلية الكريمة داللة عىل أن حكم َّ
َّاحلجاب ال خيتص بأمهات املؤمنني؛ ألنه عطف عليهن يف اآلية بناته  ُُّ َّ َّ 

َّونساء املؤمنني، وهو دال عىل أن حكم احلجاب للجميع، ومن أوضح ما  ٌّ
َّل به من السنة عىل وجوب تغطية النساء وجوههن حديث عبد اهللا بن ُيستد ُّ
ُ من جر ثوبه خيالء مل ينظر اهللا إليه يوم ((: قال رسول اهللا : قال {عمر  َّ َ



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٥٤   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

ًيرخني شربا، : َّفكيف يصنعن النساء بذيوهلن؟ قال: ُّالقيامة، فقالت أم سلمة ُ
َّإذا تنكشف أقدامهن: فقالت  رواه أهل ))ًراعا ال يزدن عليه ُفريخينه ذ: قال! ً

، )) هذا حديث حسن صحيح ((): ١٧٣١(السنن وغريهم، وقال الرتمذي 
َّفإن جميء الرشيعة بتغطية النساء أقدامهن يدل داللة واضحة عىل أن تغطية  ُّ ََّّ
َّالوجه واجب؛ ألنه موضع الفتنة واجلامل من املرأة، وتغطيته أوىل من تغطية 

 .ِّالرجلني
َّعز وجل اختالط النساء بالرجال فقد قال اهللا َّوأما ِّعن نبيه موسى عليه َّ

          : الصالة والسالم

              
             ، ففي هذه 

َّالقصة الداللة عىل أن ترك اختالط النساء بالرجال كان يف األمم السابقة؛ فإن  َُّ
هاتني املرأتني احتاجتا إىل سقي غنمهام وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي 

َّتا ملوسى عليه الصالة والسالم ملا سأهلام بأن أبامها شيخ كبري أغنامهم، واعتذر
ال يتمكَّن من احلضور لسقي الغنم مع الرجال، فسقى هلام موسى عليه الصالة 

 .والسالم
 كان رسول اهللا ((: قالت <ِّعن أم سلمة ) ٨٧٠(ويف صحيح البخاري 

َإذا سلم قام النساء حني يقيض تسليمه، ويمكث هو يف م  ًقامه يسريا قبل َّ
َّواهللا أعلم ـ أن ذلك كان لكي ينرصف النساء قبل أن نرى ـ : أن يقوم، قال

ٌيدركهن أحد من الرجال  َّ َّ أن النساء يف ((: ، ولفظه)١٣٣٣( ورواه النسائي ،))ُ
َكن إذا سلمن من الصالة قمن، وثبت رسول اهللا  رسول اهللا عهد  َُّ َّ 

 .))قام الرجال  هللا، فإذا قام رسول اهللا َّومن صىل من الرجال ما شاء ا



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٥٥ 
َّ ومن ذلك أن ويل األمر ((): ٢٨٠ص (قال ابن القيم يف الطرق احلكمية  َّ

َجيب عليه أن يمنع من اختالط الرجال بالنساء يف األسواق والفرج وجمامع  ُ
َّ وال ريب أن متكني النساء من اختالطهن ((): ٢٨١ص (، وقال ))الرجال  َّ

ٍّل كل بلية ورش، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، بالرجال أص َّ ِّ ُ
َّكام أنه من أسباب فساد أمور العامة واخلاصة، واختالط الرجال بالنساء سبب 

 .))لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب املوت العام والطواعني املتصلة 
الرجل األجنبي هبا  مع ذي حمرم ومن خلوة َّإالَّوأما منع املرأة من السفر 

 مع ذي حمرم، وال َّإال ال تسافر املرأة (( :ُّ مع ذي حمرم، فيدل عليه قوله َّإال
ِّإين أريد أن ! يا رسول اهللا: ٌ ومعها حمرم، فقال رجلَّإالٌيدخل عليها رجل 

َّأخرج يف جيش كذا وكذا، وامرأيت تريد احلج؟ فقال  أخرجه ))اخرج معها : َ
ُّ، فقد أرشد النبي {عن ابن عباس ) ٣٢٧٢(سلم وم) ١٨٦٢(البخاري  َّ

للحج، وقال َالسائل يف هذا احلديث إىل ترك اجلهاد ليسافر مع امرأته  
! يا رسول اهللا: َّ إياكم والدخول عىل النساء، فقال رجل من األنصار((: 

) ٢١٧٢(ومسلم ) ٥٢٣٢( رواه البخاري ))احلمو املوت : َأفرأيت احلمو؟ قال
ُّكل قريب للزوج َّاملحرم دخوله عىل املرأة ، واحلمو  بن عامر عن عقبة

 .سوى آبائه وأبنائه
َّوهذه األدلة الدالة عىل وجوب تغطية املرأة وجهها عن الرجال األجانب 

 مع ذي حمرم ومن خلوة الرجل َّإالواالبتعاد عن خمالطتهم ومنعها من السفر 
عدل اإلسالم يف ترشيعه للمرأة ما  مع ذي حمرم، من أمثلة َّإالاألجنبي هبا 

ِيكفل صيانتها وحشمتها وظفرها بكسب الفضائل ومحايتها من الوقوع يف 
َّالرذائل، وهذا بخالف الديمقراطية املستوردة التي تعطي املرأة احلرية املطلقة، 
َّفتذهب كيف شاءت، وختتلط بمن شاءت، وتترصف كيف شاءت دون 



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٥٦   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

َّحياول احليلولة بينها وبني هذا االنفالت فإن حفيظ هلا أو رقيب عليها، ومن 
ًمحاة الديمقراطية املزعومة له باملرصاد؛ ألن يف عدم متكينها من انفالهتا كبتا  َّ ُ

 .َّللحريات واعتداء عىل حقوق اإلنسان بزعمهم
  من كلمات ُعقالء الغربیِّین وعاقالتھم في التألُّم من انفالت نسائھم

ُاملزعومة حترر املرأة وانفالهتا، فقد وجد يف عقالء ِّومع تبني الديمقراطية 
ًوعاقالت الغرب يف أوربا وأمريكا من يبكي حزنا ويتقطع قلبه أملا  َ َّ ً عىل َ

ها للمنزل رحصل للمرأة يف بالدهم؛ بسبب هجاالنحطاط واالنحدار الذي 
 بام اشتمل واختالطها بالرجال ومشاركتهم يف امليادين املختلفة، مع إشادهتم

ِّعليه اإلسالم من عدل يف ترشيعاته التي تسمو باملرأة إىل كل فضيلة، وحتميها 
 :ِّمن الوقوع يف كل رذيلة، وهذه أمثلة من كلامت بعضهم

نداء للجنس اللطيف يف حقوق : قال الشيخ حممد رشيد رضا يف كتابه ـ ١
ت  ونرش((): ٦١ص (َّالنساء يف اإلسالم وحظهن من اإلصالح املحمدي العام 

ًالكاتبة الشهرية مس أنرود مقالة مفيدة يف جريدة االسرتن ميل يف العدد 
ألن يشتغل : (، نقتطف منها ما يأيت١٩٠١سنة ) أيار( مايو ١٠الصادر منها يف 

َّبناتنا يف البيوت خوادم أو كاخلوادم خري وأخف بالء من اشتغاهلن يف املعامل 
حياهتا إىل األبد، أال ليت بالدنا َّحيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق 

َّيتنعامن : فيها احلشمة والعفاف والطهارة ردء اخلادمة والرقيق! كبالد املسلمني
ُبأرغد عيش، ويعامالن كام يعامل أوالد البيت، وال متس األعراض بسوء،  ُ

ًإنه لعار عىل بالد اإلنكليز أن جتعل بناهتا مثال للرذائل بكثرة خمالطة ! نعم َّ
ال، فام بالنا ال نسعى وراء ما جيعل البنت تعمل عىل ما يوافق فطرهتا الرج

 .)) !الطبيعية، من القيام يف البيت وترك أعامل الرجال للرجال؛ سالمة لرشفها؟



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٥٧ 
 وقالت الكاتبة الشهرية الالدي كوك بجريدة ((): ٦٢ص (ًوقال أيضا  ـ ٢

ط يألفه الرجال، وهلذا َّإن االختال: َّأاليكو ما ترمجته، وهو يؤيد ما تقدم
طمعت املرأة بام خيالف فطرهتا، وعىل قدر كثرة االختالط تكون كثرة أوالد 
الزنا، وهنا البالء العظيم عىل املرأة، فالرجل الذي علقت منه يرتكها وشأهنا 
ِّتتقلب عىل مضجع الفاقة والعناء، وتذوق مرارة الذل واملهانة واالضطهاد،  َّ

 ...ًبل املوت أيضا 
ِّما آن لنا أن نبحث عام خيففـ  إذا مل نقلأ ُ َّ عام يزيل ـ هذه املصائب العائدة : َ

ًأما آن لنا أن نتخذ طرقا متنع قتل ألوف اآلالف من ! بالعار عىل املدنية الغربية؟ َّ
األطفال الذين ال ذنب هلم، بل الذنب عىل الرجل الذي أغرى املرأة املجبولة 

ِّ ما يوسوس به الرجل من الوعود ويمني به عىل رقة القلب املقتيض تصديق ُ
 !ًمن األماين، حتى إذا قىض منها وطرا تركها وشأهنا تقايس العذاب األليم؟

َّال يغرنكام بعض درهيامت تكسبها بناتكام باشتغاهلن يف ! ُّيا أهيا الوالدان َّ
َّاملعامل ونحوها ومصريهن إىل ما ذكرنا، علموهن االبتعاد عن الرجال،  َِّّ
َّأخربوهن بعاقبة الكيد الكامن هلن باملرصاد، لقد دلنا اإلحصاء عىل أن البالء  َّ َّ َّ
الناتج من محل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختالط النساء بالرجال، أمل تروا 
َّأن أكثر أمهات أوالد الزنا من املشتغالت يف املعامل واخلادمات يف البيوت،  َّ

َّوكثري من السيدات املعر ُضات لألخطار، ولوال األطباء الذين يعطون األدوية ِّ
ٍّلإلسقاط لرأينا أضعاف ما نرى اآلن، لقد أدت بنا هذه احلال إىل حد من  َّ

 .))...!! الدناءة مل يكن تصورها يف اإلمكان 
الغوص ويكيل ( جاء يف جريدة ((): ٦١ـ  ٦٠ص (ًوقال أيضا  ـ ٣
ً نقال عن جريدة ١٩٠١سنة ) سانني( أبريل ٢٠يف العدد الصادر يف ) ركورد



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٥٨   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

ًبقلم كاتبة فاضلة ما ترمجته ملخصا) لندن ثروت( لقد كثرت الشاردات من : (َّ
َّبناتنا وعم البالء، وقل الباحثون عن أسباب ذلك، وإذ كنت امرأة أراين أنظر  ُ َّ
ِّإىل هاتيك البنات وقلبي يتقطع شفقة عليهن وحزنا، وماذا عسى يفيدهن بثي  ً ََّّ َّ

ًين وتوجعي وتفجعي وإن شاركني فيه الناس مجيعا؟وحز ُّ  يف َّإالال فائدة ! ُّ
َّفإنه رأى )! تومس(ُّالعمل بام يمنع هذه احلالة الرجس، وهللا در العامل الفاضل 

ُالداء ووصف له الدواء الكافل الشفاء، وهو أن يباح للرجل التزوج بأكثر من 
َّة، وتصبح بناتنا ربات بيوت، واحدة، وهبذه الواسطة يزول البالء ال حمال ُ

ُّفالبالء كل البالء يف إجبار الرجل األوريب عىل االكتفاء بامرأة واحدة، فهذا 
َّالتحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد، وقذف هبن إىل التامس أعامل الرجال، 

َوال بد من تفاقم الرش إذا مل يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة ُ ِّ َّ. 
ٍّأي ظن وخرص ِّ حييط بعدد الرجال املتزوجني الذين هلم أوالد غري ُّ

ًرشعيني أصبحوا كال وعالة وعارا عىل املجتمع اإلنساين؟ فلو كان تعدد   َ
َّالزوجات مباحا ملا حاق بأولئك األوالد وبأمهاهتم ما هم فيه من العذاب  ً

َّاملهني، ولسلم عرضهن وعرض أوالدهن؛ فإن مزامحة املرأة للرجل س َّ َّ ِ ُّتحل بنا َ ُ
َّأمل تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس عىل الرجل، وعليه ما ! الدمار َِّ

َّليس عليها؟ وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل امرأة ربة بيت وأم أوالد  َ َُّّ
 .))) ِّرشعيني

ًعن الدكتور غوستاف لوبون الفرنيس كالما له يشيد فيه ) ٦٦ص (ونقل 
ُّ إن تعدد ((:  اإلسالم، ومنه قوله يف كتابه روح السياسةُّبتعدد الزوجات يف َّ

ِّالزوجات الرشعي عند الرشقيني خري من تعدد الزوجات اخلبيث املؤدي إىل  ُّ
 .))زيادة اللقطاء يف أوربا 



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٥٩ 
َّ إن النظام الذي يقيض بتشغيل ((: وقال اإلنكليزي سامويل ساميلس ـ ٤

َّنشأ عنه من الثروة للبالد، فإن نتيجته كانت ، مهام )املعامل(املرأة يف الفابريكا 
َّهادمة لبناء احلياة املنزلية؛ ألنه هاجم هيكل املنزل وقوض أركان األرسة  َّ
َّومزق الروابط االجتامعية، فإنه بسلبه الزوجة من زوجها واألوالد من أقارهبم  َّ

رأة احلقيقية  تسفيل أخالق املرأة؛ إذ وظيفة املَّإالصار بنوع خاص ال نتيجة له 
هي القيام بالواجبات املنزلية، مثل ترتيب مسكنها وتربية أوالدها واالقتصاد 
يف وسائل معيشتها، مع القيام باالحتياجات البيتية، ولكن املعامل تسلخها من 

جبات، بحيث أصبحت املنازل غري منازل، وأضحت األوالد كل هذه الوا
َتشب عىل عدم الرتبية، وتلقى يف زواي ُ ُا اإلمهال وطفئت املحبة الزوجية، ُّ ّ

وخرجت املرأة عن كوهنا الزوجة الظريفة والقرينة املحبة للرجل، وصارت 
ًزميلته يف العمل واملشاق وباتت معرضة للتأثريات التي متحو غالبا التو ضع اَّ

 من دائرة معارف القرن ))الفكري واألخالقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة 
 ).٨/٦٣٩(جدي العرشين لفريد و

َّ إن التجارب أثبتت رضورة لزوم األم ((: وقالت األمريكية إيدالني ـ ٥
َّوإرشافها عىل تربية أوالدها؛ فإن الفارق الكبري بني املستوى اخللقي لبيتها، 

َّهلذا اجليل واملستوى اخللقي للجيل املايض إنام مرجعه إىل أن األم هجرت بيتها  َّ َّ
َّوإن سبب األزمات العائلية ... ىل من ال حيسن تربيته وأمهلت طفلها وتركته إ

َّ كثرة اجلرائم يف املجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف َّيف أمريكا ورس
ْدخل األرسة، فزاد الدخل وانخفض مستوى األخالق  املرأة املتربجة  .))َ

 ).١٤٦ص (وأثرها اليسء يف األمة، لعبد اهللا التليدي 



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٦٠   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

  اب إلى البدء من حیث انتھى الغربیُّوندعوة بعض الُكتَّ

ُّوهذا التحرر املقيت واالنفالت الذي وقعت فيه نساء الغرب يف أوربا 
وأمريكا من االختالط بني الرجال والنساء والسفور الذي وصل إىل إبراز 
َّالنساء بعض أفخاذهن باسم احلرية والديمقراطية انتقل إىل كثري من بالد 

 من شاء اهللا، مثل اململكة العربية السعودية، َّإال من ذلك املسلمني، ومل يسلم
ُومع أن ذلك خمالف لرشيعة اإلسالم، وأن بعض عقالء الغرب الذين اكتووا  َّ َّ
َبنار هذه احلرية وذاقوا مرارهتا وأدركوا خطرها، يتمنون اخلالص منها وأن  َّ َ

ئل والسالمة من تأخذ بالدهم بتعاليم اإلسالم الكفيلة للمرأة بتحصيل الفضا
َّالرذائل، مع ذلك فقد وجد من بعض الُكتاب من يدعو إىل األخذ باألسباب  ُ
ٍّالتي تؤدي إىل االختالط بني الرجال والنساء، وتعريض كل من اجلنسني  ِّ

ُللوقوع فيام ال حتمد عقباه يف الدنيا واآلخرة ُ. 
عىل ما جاء وقد نادى الناصحون الغيورون عىل هذه البالد ببقائها حمافظة 

ُّبه اإلسالم من كرامة املرأة وطهرها وعفتها وسالمتها من التعرض ألسباب  َّ ِ
 .الفواحش والوقوع يف الرذائل

ويف مقدمة هؤالء الناصحني شيخ اإلسالم وإمام أهل السنة يف زمانه 
َّذلك أن من املعلوم بأن  ... ((:  فقد قال،~شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز  َّ

َّرأة للعمل يف ميدان الرجال يؤدي إىل االختالط املذموم واخللوة هبن، نزول امل ِّ ُ ِّ
َّوذلك أمر خطري جدا له تبعاته اخلطرية وثمراته املرة وعواقبه الوخيمة، وهو  ٌُ  
َمصادم للنصوص الرشعية التي تأمر املرأة بالقرار يف بيتها والقيام باألعامل 

َالتي ختصها وفطرها اهللا عليها،  َ  .ِّمما تكون فيه بعيدة عن خمالطة الرجالُّ
َّواألدلة الرصحية الدالة عىل حتريم اخللوة باألجنبية، وحتريم النظر إليها،  َّ َّ



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٦١ 
ُوحتريم الوسائل املوصلة إىل الوقوع فيام حرم اهللا، أدلة كثرية حمكمة قاضية  َّ َّ

ُبتحريم االختالط املؤدي إىل ما ال حتمد عقباه، منها قوله تعاىل ُ ِّ :   

             

            

           

         وقال تعاىل ، :  

           
            وقال اهللا جل ،َّ
  : َوعال         

               

           
            

    اآلية، وقال تعاىل ، :   

            . 
ٌفقال رجل من ) يعني األجنبيات(َّإياكم والدخول عىل النساء : (وقال 

 ، وهنى الرسول )احلمو املوت:  احلمو؟ قالَأفريت! رسول اهللايا : األنصار
، وعن )َّإن ثالثهام الشيطان: (عن اخللوة باملرأة األجنبية عىل اإلطالق، وقال

ًمع ذي حمرم سدا لذريعة الفساد، وإغالقا لباب اإلثم، وحسام  َّإالالسفر  ً  
َّألسباب الرش، ومحاية للنوعني من مكائد الشيطان، وهلذا صح عنه  ه َّأن ِّ

، )َّاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إرسائيل كانت يف النساء: (قال
 ).َّما تركت بعدي يف أمتي فتنة أرض عىل الرجال من النساء: (وقال 



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٦٢   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

وهذه اآليات واألحاديث رصحية الداللة يف وجوب االبتعاد عن 
َاالختالط املؤدي إىل الفساد وتقويض األرس وخراب املجتم ُ عات التي سبقت ِّ

َّإىل هذا األمر اخلطري، وصارت تتحرس عىل ما فعلت، وتتمنى أن تعود إىل  َّ
 .َّحالنا التي نحن عليه اآلن وخصنا هبا اإلسالم

ملاذا ال ننظر إىل وضع املرأة يف بعض البلدان اإلسالمية املجاورة كيف 
َأصبحت مهانة مبتذلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم يف غ ري وظيفتها، ُ

ُلقد نادى العقالء هناك ويف البلدان الغربية بوجوب إعادة املرأة إىل وضعها 
َّ  الطبيعي الذي هيأها اهللا له وركبها عليه جسميا وعقليا، ولكن بعد ما فات 

 .األوان
ُأال فليتق اهللاَ املسئولون عن املرأة والتخطيط لعملها ولرياقبوه سبحانه، فال  َّ

ُألمة بابا خطريا من أبواب الرش إذا فتح كان من الصعب إغالقه، يفتحوا عىل ا ً ًِّ َّ
ًوليعلموا أن النصح هلذا البلد حكومة وشعبا هو العمل عىل ما يبقيه جمتمعا  ً َُّ َ
َّمتامسكا قويا سائرا عىل هنج الكتاب والسنة وعمل سلف األمة، وسد أبواب  َّ ً ً 

تن، وال سيام ونحن يف عرص الفساد واخلطر، وإغالق منافذ الرشور والف
ُتكالب األعداء فيه عىل املسلمني، وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إىل عون اهللا 

ِّودفعه عنا رشور أعدائنا ومكائدهم، فال جيوز لنا أن نفتح أبوابا من الرش مغلقة ً َّ. 
ولقد أحسن جاللة امللك فهد بن عبد العزيز ـ أدام اهللا توفيقه ـ فيام أصدر 

هـ يف املوضوع، ١٩/٩/١٤٠٤م وتاريخ /٢٩٦٦يم املبارك برقم من التعم
ـ ١٦/٥/١٤٠٣ يف ١١٦٥١نشري إىل األمر التعميمي رقم : ( ُّوهذا نصه ه

ِّاملتضمن أن السامح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إىل اختالطها بالرجال سواء يف  ُ َّ
رشكات أو َّاإلدارات احلكومية أو غريها من املؤسسات العامة أو اخلاصة أو ال



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٦٣ 
َّاملهن ونحوها أمر غري ممكن سواء كانت سعودية أو غري سعودية؛ ألن ذلك 
ًحمرم رشعا، ويتناىف مع عادات وتقاليد هذه البالد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم  َّ
ِّبتشغيل املرأة يف غري األعامل التي تناسب طبيعتها أو يف أعامل تؤدي إىل  ُ

تالفيه، وعىل اجلهات الرقابية مالحظة اختالطها بالرجال، فهذا خطأ جيب 
 ).٢٧٤ ص ١٥العدد (جملة البحوث اإلسالمية . ))) ... ذلك والرفع عنه

  لیس للنساء الوالیة على الرجال وال المشاركة في تولیتھم

َّومن اآلثار السيئة النفالت النساء واختالطهن بالرجال ومزامحتهم يف  ِّ
ل النساء إىل الواليات العامة واخلاصة يف األعامل ما انتهى إليه األمر من وصو

َّالرشق والغرب ويف بعض البالد اإلسالمية؛ ألن الديمقراطية املزعومة 
ِّتعطيهن حق تويل املناصب يف الدولة، حتى أعىل منصب فيها، وهذا خمالف ملا  َّ َّ
ّجاء به اإلسالم، فليس للمرأة فيه الوالية عىل الرجال يف أي والية عامة أو 

َّة، وليس هلا فيه حق املشاركة يف تولية الرجال، فأما كوهنا ال تشارك يف خاص
ِّتولية الرجال، فيدل له أن أول والية يف اإلسالم بعد النبي  َّ َ َّ خالفة أيب بكر  ُّ

ِّ قد متت بيعته باتفاق أهل احلل والعقد، وهم كبار الصحابة ،الصديق  َّ
 أول األمر، ثم يف املسجد بعد  وذلك يف سقيفة بني ساعدة،}َّومقدموهم 

ُذلك، ومل يكن فيهم امرأة واحدة، وغري أهل احلل والعقد تبع هلم، وال يقال ٌ َ َ ِّ :
ِّإن من هذا القبيل بيعة النساء للنبي  َّ  َّ فإن مبايعة الرجال والنساء له ،َّ

ليست عىل الوالية، بل عىل اإلسالم مع تعيني يشء من أحكامه، كام قال اهللا 
    : َّ وجلَّعز         

            

          



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٦٤   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

          َّأن: ، وعن عبادة بن الصامت 
 بايعوين عىل أن ال ترشكوا ((: قال وحوله عصابة من أصحابه رسول اهللا 

ال تأتوا ببهتان تفرتونه ًباهللا شيئا، وال ترسقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، و
َبني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا يف معروف، فمن وىف منكم فأجره عىل اهللا، 
ًومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من 
ًذلك شيئا ثم سرته اهللا فهو إىل اهللا، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه، فبايعناه 

 ).١٧٠٩(واللفظ له، ومسلم ) ١٨(اري  أخرجه البخ))عىل ذلك 
وأما التعيني يف الواليات اخلاصة عىل املدن والقرى والبعوث والرسايا 

وخلفائه  ونحو ذلك، فهو إلمام املسلمني، كام هو فعل رسول اهللا 
 .الراشدين ومن بعدهم

َّوأما كون املرأة ليس هلا حق الوالية العامة وما دوهنا من الواليات عىل 
ُل، فيدل لذلك أدلة، ذكرت مجلة منها يف رسالةالرجا َّ  الدفاع عن الصحايب ((: ُّ

، وهذه األدلة ))أيب بكرة ومروياته، واالستدالل ملنع والية النساء عىل الرجال 
 :هي

          :قول اهللا عز وجل: األول
    وقوله ، :         

        وقوله ،:    
  ذلك َّأن رسل اهللا من الرجال ال من النساء، ويف: ، ففي اآلية األوىل 

َّبيان أن القوامة إنام هي للرجال عىل :  هلم عليهن، ويف اآلية الثانيةتفضيل
 َّ ألن؛تفضيل الرجال عىل النساء: ُالنساء، ملا فضلوا به عليهن، ويف اآلية الثالثة

َّهلم عليهن درجة، وهذا فيه داللة عىل أن الوالية العامة إنام تكون ملن جعل اهللا 



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٦٥ 
جال ومن جعلهم اهللا قوامني عىل النساء، وجعل هلم الرسالة فيهم، وهم الر

ُعليهن درجة، وأهنا ال تكون ملن مل يرسل منهن أحد، ومن هن مقوم عليهن ال  َ َُّ
، وقد جاءت الرشيعة بتفضيل الرجال ّقوامات، ومن هن دون الرجال درجة

 ُعىل النساء يف املرياث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جعلت املرأة
 .عىل النصف من الرجل يف هذه اخلمس

 أخرجه البخاري يف )) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ((: قوله : الثاين
، وأخرجه )٧٠٩٩(و) ٤٤٢٥(يف موضعني  صحيحه عن أيب بكرة 

 أسندوا ((: بلفظ) ٢٠٤٧٧) (٢٠٤٧٤) (٢٠٤٠٢(اإلمام أمحد يف مسنده 
 متلكهم امرأة ((: بلفظ) ٢٠٥١٧) (٢٠٤٧٨) (٢٠٤٣٨(، و))أمرهم إىل امرأة 

، وأخرجه النسائي يف )) ما أفلح قوم تيل أمرهم امرأة ((: بلفظ) ٢٠٥٠٨(، و))
النهي عن استعامل النساء يف احلكم، : باب) ٥٣٨٨(كتاب القضاء من سننه 

بمثل ) ٢٢٦٢(وأخرجه الرتمذي ، ))لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة  ((: ولفظه
 .)) هذا حديث صحيح ((:  وقاللفظ البخاري والنسائي،

َّوهذا احلديث واضح الداللة عىل أن املرأة ليست من أهل الوالية العامة، 
ًبل يف ذكر النسائي له يف كتاب القضاء داللة أهنا ليست أهال ملا دون ذلك،  َّ

 وليس بعد نفي ((): ٤/٢٧٣(وهو القضاء، قال الشوكاين يف السيل اجلرار 
َّ الشديد، ورأس األمور هو القضاء بحكم اهللا عز الفالح يشء من الوعيد

َّ وجل، فدخوله فيها دخوال أوليا  ً ، ونفي الفالح شامل للدنيوي واألخروي، ))َّ
َّأما الدنيوي فواضح، وأما األخروي؛ فألن املرأة ال يمكنها اإللزام بتنفيذ  َّ َّ

ج ومنع ُّأحكام الرشع املتعلقة بالنساء من القرار يف البيوت وترك الترب
َّاالختالط بالرجال واخللوة بالنساء وسفرهن بدون حمرم وغري ذلك؛ ألهنا  َّ

ُأول الواقعني فيه، وفاقد اليشء ال يعطيه ُ. 



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٦٦   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

َّأن الرشيعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال، ومنع االختالط : الثالث
 َّبني الرجال والنساء، وقد تقدمت األدلة عىل ذلك، وكيف تيل املرأة األمر

 !وهي مأمورة باحتجاهبا عن الرجال والبعد عن االختالط هبم؟
 ومعها حمرم، وممنوعة من خلوة َّإالَّأن املرأة ممنوعة من السفر : الرابع

َ ومعها حمرم، وقد تقدم االستدالل عىل ذلك، واملحرم َّإالالرجل األجنبي هبا  َّ
ِّا وأخيها وعمها زوج املرأة ومن حترم عليه عىل التأبيد بنسب كأبيها وابنه

وخاهلا ونحوهم، أو سبب مباح من رضاع أو مصاهرة كابنها وأبيها وأخيها 
ِّوعمها من الرضاع ونحوهم، وكأيب زوجها وابن زوجها ونحومها، وكيف 

 مع َّإالومن ال خيلو هبا رجل أجنبي !  مع ذي حمرم؟َّإالتيل األمر من ال تسافر 
 !ذي حمرم؟

ذا كان يف مجاعة وحرضت الصالة، أوىل باإلمامة  ويل األمر إَّأن: اخلامس
َ وال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه، وال يقعد يف بيته ((: من غريه، لقوله ُ َّ َ ُ

، ورواه عن أيب مسعود ) ١٥٣٣( رواه مسلم )) بإذنه َّإالعىل تكرمته 
ُ ال يؤم الرجل يف سلطانه، وال جيلس عىل تكرمته ((: بلفظ) ٧٨٣(النسائي  َ  َّإالُ

، واملرأة ال جيوز أن تؤم )اجتامع القوم وفيهم الوايل(، أورده يف ترمجة ))بإذنه 
الرجال يف الصالة، فال تؤمهم يف أمور الدنيا، والنساء ال جتب عليهن اجلامعة، 
وصالهتن يف بيوهتن أفضل من صالهتن يف املساجد، وإذا حرضن إىل املساجد 

وخري  صفوف الرجال أوهلا ورشها آخرها، خري ((: ابتعدن عن الرجال، لقوله 
 .عن أيب هريرة ) ٩٨٥( رواه مسلم ))صفوف النساء آخرها ورشها أوهلا 

َّأن من صفات النساء الضعف واجلزع، والرجال أشد منهن قوة : السادس ُّ َ َّ
َّوأكثر حتمال، وهلذا جاء الوعيد يف النياحة عىل امليت مضافا إىل النساء؛ ألن  ً ً ُّ
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  ٣٦٧ 
َّيأخذ عىل النساء عند البيعة أال  َّدم الصرب غالب عليهن، وكان اجلزع وع

َّينحن، فعن أم عطية  َ َِّ عند البيعة أن ال   أخذ علينا رسول اهللا ((:  قالت<ُ
َننوح  ُ ) ٢٨٨(، ويف صحيح مسلم )٢١٦٤(ومسلم ) ١٣٠٦( رواه البخاري ))َ

صالقة بريء من ال َّ أن رسول اهللا ((: عن أيب موسى األشعري 
، والصالقة التي ترفع صوهتا عند املصيبة، واحلالقة التي ))َّواحلالقة والشاقة 

ُّحتلق رأسها، والشاقة التي تشق ثوهبا، والوالية يف الرشع ثبتت ألهل القوة  َ
 .والصرب، ال لذوات اجلزع والضعف

َّأن تاريخ اإلسالم خال من والية النساء الوالية العامة، بل وحتى : السابع
 للرجال، ومل يثبت عن النبي ًالواليات اخلاصة التي تكون فيها النساء مرجعا

 وخلفائه الراشدين تولية امرأة يف قضاء أو إمارة قرية، أو غري ذلك، وقد 
 فإنه من يعش ((: قال عليه الصالة والسالم يف حديث العرباض بن سارية

ًمنكم فسريى اختالفا كثريا، فعليكم بسنتي وسنة اخلل  فاء الراشدين املهدينيً
 . احلديث)) ...

 وال تصلح لإلمامة العظمى، وال ((): ١٤/١٣(قال ابن قدامة يف املغني 
َ وال أحد من خلفائه وال من بعدهم لتولية البلدان، وهلذا مل يول النبي 

ُامرأة قضاء وال والية بلد، فيام بلغنا، ولو جاز ذلك مل خيل منه مجيع الزمان  َ ٍ ً
 ).هـ٦٢٠(، وكانت وفاة ابن قدامة سنة ))ًغالبا 

َّأن األم: الثامن َّ عىل أن املرأة ال تتوىل الوالية العامة، حكى اإلمجاع ٌة جممعةَّ
عىل ذلك غري واحد من أهل العلم منهم ابن حزم، قال يف كتابه الفصل 

، )) ...  ومجيع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد جييز إمامة امرأة((): ٤/١٧٩(
َّ اتفقوا عىل أن املرأة ال تصلح أن ((): ١٠/٧٧( البغوي يف رشح السنة وقال
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َّتكون إماما وال قاضيا؛ ألن اإلمام حيتاج إىل اخلروج إلقامة أمر اجلهاد والقيام  ً ً
بأمور املسلمني، والقايض حيتاج إىل الربوز لفصل اخلصومات، واملرأة عورة ال 

 األمني الشنقيطي يف أضواء البيان ، وقال شيخنا الشيخ حممد))تصلح للربوز 
ً من رشوط اإلمام األعظم كونه ذكرا، وال خالف يف ذلك بني ((): ١/٥٥(

 املرأة ال تتوىل القضاء وال غريه من الواليات التي تكون َّ، والقول بأن)) العلامء
َّفيها املرأة مرجعا للرجال، هو الذي دلت عليه األدلة التي تقدم ذكرها، من أن  ً

ّرأة حتتجب عن الرجال وال ختالطهم، وكذا خلو تاريخ اإلسالم من ذلك، امل ُ ُ
 .ًكام ذكره صاحب املغني، وتقدم قريبا

َّوقصة املرأة يف سورة النمل التي ملكت سبأ ال تدل عىل أن املرأة من أهل  ُّ َّ
َّالوالية عىل الرجال؛ ألهنا حكاية عمن كان قبلنا، وليس فيه ذكر أهنا رشيعة  َّ َّ

ً الرشائع، بل كانت وقومها كفارا يسجدون للشمس، ومع ذلك فقد جاء من َّ
ُّيف رشيعتنا ما يدل عىل خالف ذلك، ومنها األدلة الثامنية التي أوردهتا، وقد 

    :نقل ابن كثري يف تفسريه قوله تعاىل     
َّ فوضوا أمرهم إىل ((: َّين فوضوا األمر إليها  ذاما الذ~قول احلسن البرصي 

 .))علجة تضطرب ثدياها 
  اْسَتْنَوق الجمُل واْسَتْدَیكت الدَّجاجة

ُّهذا مثل يرضب لنزول الرجال عن أقدارهم يف تشبههم بالنساء، وارتفاع  ُ ُِّ َ ٌ
َّالنساء عن منازهلن إىل التشبه بالرجال، وكل من األمرين مذموم، ولكنه ٌ ٌِّّ ُّ ُّ أشد َّ

ِّيف حق الرجال، كام قال الشاعر ِّ: 
َّوما عجب أن النساء ترجلت َ ِّ ُولكن تأنيث الرجال عجاب          َّ ُ ِّ 

ِّوذلك ألن النساء يف ترجلهن يطلبن رفعة مذمومة، والرجال هيبطون  ًَ ََّ ِّ ُّ
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  ٣٦٩ 
ُّبتأنثهم من علو إىل سفل، فهم أشد ذما وأسوأ حظا، يتضح ذلك بتسلط   َّ ُّ ُّ ُ النساء ٍّ

َعىل الرجال يف الواليات أو تسليطهن عليهم من قبلهم يف البالد الكافرة ومن  َ َِّ
ُاقتدى هبم من املسلمني، فيقف الرجل الذي جعل اهللا له القوامة عىل النساء 

َّأمام املرأة املتسلطة أو املسلطة وهي بكامل زينتها واضعة حقيبة أدوات  التجميل ِّ
ٍّذل وهوان، وهذا يشء غري معروف يف تاريخ بجانبها، يقف أمامها يف  ُ

ُاإلسالم، وإنام استورده بعض املسلمني من حضارات جديدة وديمقراطية  َّ
 .َمزعومة ال صلة هلا باإلسالم

َّمن تشبه من اجلنسني باآلخر، ففي صحيح  رسول اهللا وقد لعن 
ني ِّاملتشبه رسول اهللا  لعن ((:  قال{عن ابن عباس ) ٥٨٨٥(البخاري 

ِّمن الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال  ، وقد حصل يف هذا ))ِِّّ
ُّالزمان ما مل حيصل يف اجلاهلية األوىل من تربج النساء، حتى وصل ذلك يف 

ُكثري من بالد املسلمني إىل إخراج بعض النساء يف األسواق والطرقات َّ رؤوسهن ُ َ
ُونحورهن وأذرعهن وأعضادهن وس ََّ َّ َّوقهن وبعض أفخاذهن، ويف مقابلَّ  ذلك َّ

َأسبل الرجال ثياهبم حتى غطوا كعاهبم، وقد قال   ما أسفل من الكعبني ((: ِّ
عن ) ١٠٦(، ويف صحيح مسلم )٥٧٨٧( رواه البخاري ))من اإلزار يف النار 

ِّ، عن النبي أيب ذر  ُ ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر ((:  قالَّ ِّ ٌُ
ٌليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم، قالإ َّ ثالث مرات، فقرأها رسول اهللا : ُِّ

ُاملسبل، واملنان،: َمن هم يا رسول اهللا؟ قال! خابوا وخرسوا: قال أبو ذر ُ َُّ ُ واملنفق ِ ِّ
َ فأسبلوا، ُ، فهذا الصنف من الرجال  هنوا عن اإلسبال))َسلعته باحللف الكاذب 

َمرن باحلجاب وتغطية أقدامهن فخالفن وأظهرن ُوذاك الصنف من النساء أ ََّ ِ
َّكثريا من زينتهن، وقال  َّ ثالثة ال يدخلون اجلنة(( :ً ُّالعاق لوالديه، : ٌ

ُوالديوث، ورجلة النساء  َ  .َّ، وصححه ووافقه الذهبي)١/٧٢( رواه احلاكم ))َّ



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٧٠   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

عىل ُواملرأة التي متكَّن من الواليات العظمى أو ما دوهنا من الواليات 
 .ِّالرجال من أهل هذا الوعيد يف هذا احلديث

ٌويف تولية النساء عىل الرجال وذل الرجال أمام النساء اختالل للموازين  ِّ ُِّ
َّوقلب للحقائق، وتقديم للحرث عىل احلارث، واملقوم عليه عىل القوام،  ٌ

ًفأصبح املؤخر مقدما واملقدم مؤخرا، والتابع متبوعا واملتبوع  ً ًَّ َُّ َّ ًتابعا، واهللا َّ
 ):١٧/١٩٨(املستعان، قال الشاعر كام يف معجم األدباء لياقوت احلموي 

َقد قدم العجب عىل الرويس ُ ْ َُّ ِّ ُ  
ْوطاول البقل فروع امليس َ ُ  
ًوادعت الروم أبا يف قيس َّ  

 يسـالك حـليفإذ قرا القايض 

ِوشارف الوهد أبا قبيس  ُ ُ  
  ِوهبت العنز لقرع التيس

  ِط احليساختالواختلط الناس 
 ر عىل العـبـيــيسـعـمعـاين الش

  السعادُة في نور الوحي، والشَّقاُء والظالم فیما سواه

ِّباهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله،  ًأرسل اهللاُ رسوله حممدا  ِّ َ ُ ِّ
ٍّفدل أمته عىل كل خري، وحذرها من كل رش، وتركها عىل بيضاء ليلها كنهارها  ِّ َّ ِّ ََّ َّ

ِّ هالك، ووصف اهللا وحيه إىل نبيه َّإال عنها ُال يزيغ َّبالنور، وبني أن هذا  َ َّ
ِّالنور هو مصدر هدايتهم وسبيل عزهم وسعادهتم يف دنياهم وآخرهتم، قال  ُ َ

َّعز وجلاهللا  َّ :        ،وقال  :   

             

          

    ،وقال  :      

           

          ، 



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٧١ 
    :  وقال،       : وقال

                

              وقال ، :
             

         وقال ، :      

            ، 
           : وقال   

            

      ،وقال  :     

          . 
َوأخرب اهللا تعاىل أن من مل هيتد هبذا  فهو يف  النور الذي أنزله عىل رسوله َّ

َّعز وجلظالم وشقاء وخرسان، قال اهللا  َّ :      

              ، 
           : وقال

          
       ،وقال  :     

                 
    ،وقال  :         

    ،وقال  :       

   ،وقال  :           . 
َّوإنه ملن املؤسف أن الكثريين من املسلمني يف هذا الزمان زهدوا يف نور  َّ

ُرهبم الذي فيه سعادهت م، واعتاضوا عنه ظالم أعدائهم يف أحواهلم م وفالحهِّ



 

 

 
  

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  ٣٧٢   َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ 

االجتامعية والرتبوية والتعليمية واالقتصادية والسياسية وغري ذلك، فآل 
ٍأمرهم إىل أن يكونوا يف ذل وهوان أمام أعدائهم، ولن يظفروا بأمن وأمان  ٍّ ُ ُ

 ،ُّيف االستضاءة بنور الوحي الذي جاء به نبيهم  َّإالٍوصالح وإصالح 
ًيصدره هلم أعداؤهم من ظالم زعموه إصالحا نحو الديمقراطية وترك ما  ِّ
 .املزعومة

ُوإن هدى اهللا هو اهل ُ َالضالل، وإن تنازل املسلمني  َّإالِّ بعد احلق دى، وماذاَّ َُّ
ُعن يشء من دينهم يسخط رهبم وال يريض أعداءهم، قال اهللا  َُّ َّعز وجلُ َّ :  

              ، 
         : وقال     

                

       وقال ، :      

          

     ،وقال  :      

         ،وقال  :    

              

              . 
بالرجوع إىل وحي اهللا واالستضاءة  َّإالوال صالح وال فالح للمسلمني 

بنوره واالبتعاد عن الظالم الذي يستوردونه من الرشق والغرب، وبذلك 
ِّعزهم وفالحهم، ويسلمون من الذل واهلوان الذي أحاط هبم، قال اهللا حيصل  ُّ ُّ ِ

َّعز وجل َّ :          ، 
        : وقال      

           



 

 

ِالعدل يف رشيعة اإلسالم  َوليس يف الديمقراطية املزعومة ُ ِّ  
 

  ٣٧٣ 
      ،وقال  :       

           

              

               

 ،وقال  :              

          ، وقال الرسول 
َّيف أول وصيته لعبد اهللا بن عباس    أخرجه ))ظ اهللا حيفظك  احف(( :{َّ

 .)) حديث حسن صحيح ((: ، وقال)٢٥١٦(الرتمذي 
َّعز وجلوأسأل اهللا  ُّأن يوفق املسلمني حاكمني وحمكومني للتمسك َّ ِّ  بدينهم ُ

ُّالذي فيه عزهم وفالحهم، واحلذر من مكايد أعدائهم التي فيها شقاؤهم  ِ
َّوهواهنم، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسوله  ِنبينا حممد وعىل آله َّ

 .وصحبه
 
 

* * * 
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